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Denumire instituţie: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi  
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior 
Fondul de dezvoltare instituțională 
Domeniul vizat: Domeniul 1 - Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la 
învățământul superior 
Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0175  
Titlu proiect: Facilitarea accesului și sprijinirea integrării în învățământul universitar a studenților din ciclul 
de licență (Prin Acces și integrare către suCceS!) – PACS 
Buget aprobat: 240.000 lei 

 

RAPORT de implementare a proiectului nr. 0175/CNFIS – FDI-2022, cu titlul  
Facilitarea accesului și sprijinirea integrării în învățământul universitar a studenților din ciclul de licență 

(Prin Acces și integrare către suCceS!) – PACS 

Proiectul și-a asumat cu success atingerea a 4 obiective și obținerea a 14 rezultate asociate activităților.  
O1. Creșterea nivelului de incluziune socială și facilitarea accesului la învățământul superior pentru un 
număr cât mai mare de absolvenți de liceu, cu accent pe atragerea celor din medii defavorizate socio-
economic. 
O2. Optimizarea capacității instituționale privind integrarea studenților proveniți îndeosebi din medii 
defavorizate, prin eficientizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite, cu scopul 
diminuării riscului de abandon universitar. 
O3. Creșterea gradului de retenție a studenților în programele de studii prin acțiuni specifice de 
facilitare a adaptării și integrării acestora în mediul universitar. 
O4. Crearea de oportunități de dezvoltare personală și profesională menite să faciliteze familiarizarea 
studenților cu cerințele specifice integrării pe piața muncii. 
 
Rezultatele au fost îndeplinite, gradul de realizare fiind de 100%. Astfel: 
 
R1 - A1.1. Au fost elaborate pliante, un ghid a fost utilizat în perioada admiterii (disponibil la toate 

centrele de înscriere) iar cel de-al doilea la începutul anului universitar (transmis fizic către studenții 

boboci). Un alt ghid realizat a fost Ghidul candidatului pentru înscrierea online 

(http://ccoc.ugal.ro/doc/Ghidul_studentului_2022-2023.pdf, 

https://www.admitere.ugal.ro/files/2022/docs/GHID-ADMITERE-2022.pdf). Materialele audio-video: 

prezentare campus (Campusuri studențești - YouTube), ghid admitere (Admitere 2022 - YouTube), 

Centrul de consiliere și orientare în carieră (Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - YouTube).  

R2 - A1.2. Au fost realizate 10 sesiuni de informare și orientare, cu elevi din clasele a XI-a, a XII-a, din 

medii defavorizate din județele Galați și limitrofe, la care au participat 799 elevi de liceu, din 3 județe 

(Galați, Brăila, Vrancea).  

R3 - A1.3. S-au oferit 23 de certificate de apreciere studenților voluntari „Ambasadori ai UDJG” implicați 

în activități de promovare a ofertei educaționale a universității (Premiere studenți Ambasadori 2022 din 

cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați (ugal.ro)).  

R4 - A1.4. 28 de elevi provenind din medii defavorizate, care au semnat contractul de studii cu UDJG, au 

beneficiat de restituirea taxei de înscriere la examenul de admitere 2022.  

R5 (A1.4). 50 de studenți care vor beneficia de abonament lunar pentru masa la cantina universității. 50 

de studenți au beneficiat de plata contravalorii abonamentului de masă la cantina universității pentru o 

perioadă de două luni. Grad de realizare 100%. 

R6 (A1.4). 14 de studenți vor beneficia de scutirea de la plata contravalorii regiei de cămin. 28 de 

studenți au beneficiat de decontarea cheltuielilor aferente regiei de cămin pentru o perioadă de două  

http://ccoc.ugal.ro/doc/Ghidul_studentului_2022-2023.pdf
https://www.admitere.ugal.ro/files/2022/docs/GHID-ADMITERE-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vpuHfkuMVcs
https://www.youtube.com/watch?v=FcsBb6skVMk
https://www.youtube.com/watch?v=DbhUNGPGeYA
https://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/10938-premiere-studenti-ambasadori-2022-din-cadrul-universitatii-dunarea-de-jos-din-galati
https://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/10938-premiere-studenti-ambasadori-2022-din-cadrul-universitatii-dunarea-de-jos-din-galati
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R5 - A1.4. 50 de studenți au beneficiat de plata contravalorii abonamentului de masă la cantina 

universității pentru o perioadă de două luni.  

R6 - A1.4. 28 de studenți au beneficiat de decontarea cheltuielilor aferente regiei de cămin pentru o 

perioadă de două luni.  

R7 - A1.4. 40 de studenți din anul I, provenind din medii socio-economice defavorizate, au beneficiat 

de sprijin material (kit suport pentru studenți). 

 

R8 - A2.1. 200 de studenți în anul I de studii de licență de la facultăți din UDJG au fost evaluați în 

vederea identificării riscului de abandon universitar. 

R9 - A2.2. 50 de studenți cu risc crescut de abandon universitar au participat la activitatea de 

consiliere în carieră, individuală și de grup. 

R10 - A3.1. 453 de studenți din anul I de studii de licență, din grupurile cu risc de abandon universitar, 

au fost sprijiniți prin tutoriat, activități remediale și de îndrumare, cu scopul facilitării tranziției pe 

parcursul primului an de studiu, adaptării la cerințele învățământului universitar și creșterii ratei de 

promovare a examenelor. 

R11 - A3.2. 23 de cadre didactice (tutori în facultăți) și angajați din secretariate, au participant la 

programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Mentorat și coaching în 

învățământul universitar”, acreditat instituțional. 

R12 - A4.1. Au fost realizate în format fizic două târguri de stagii de practică și internship pentru 

studenți, la care au participat reprezentanți ai angajatorilor locali, regionali, naționali și profesori. 

R13 - A4.2. A fost realizat regulamentul instituțional privind recunoașterea activităților de voluntariat 

în universitate (HS_010_2022_Anexa-Regulament-recunoastere-activitati-voluntariat_UDJG.pdf 

(ugal.ro)).  

R14 - A4.3. A fost actualizată platforma e-Student (e-Student (ugal.ro)), unde s-au înregistrat atât 

studenți cât și reprezentanți ai angajatorilor.  

 

 

https://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2023/HS_010_2022_Anexa-Regulament-recunoastere-activitati-voluntariat_UDJG.pdf
https://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2023/HS_010_2022_Anexa-Regulament-recunoastere-activitati-voluntariat_UDJG.pdf
https://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2023/HS_010_2022_Anexa-Regulament-recunoastere-activitati-voluntariat_UDJG.pdf
https://e-student.ugal.ro/

